
 OBEC DLHÁ VES 
 HLAVNÁ 47 
 049 55 , DLHÁ VES 
 
   

OZNÁMENIE 

o zámere obce Dlhá Ves predať nehnuteľný majetok 

vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa 

 

 

1) Obec Dlhá Ves so sídlom Hlavná 47 , 049 55 , Dlhá Ves v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dlhej Vsi č. 5-07-17/2020 zo dňa 17.07.2020 
zverejňuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dlhej Vsi trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Predmetom prevodu - predaja je nehnuteľný majetok –kat. ú. Dlhá Ves, na základe 

geometrického plánu č.36210161-10/2019 podla ktorého časť parc.č. E-KN parc.č. 448, druh 

zastavaná plocha a nádvorie, zastavané plochy a nádvoria na LV č. 692, vo vlastníctve obce bola 

začlenená do C-KN parcely č.154 , zastavané plochy a nádvoria ako diel č.1 vo výmere 5 m2  a diel 

č.2 vo výmere 11 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 pre účely prevodu vlastníckeho práva 

v prospech kupujúceho: 

Alexander Pomaj , bytom Malá 153 , 049 55 , Dlhá Ves 

2) Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená vo výške 5 €/m2, pričom ide o stanovenú 
všeobecnú hodnotu pozemku podľa schváleného uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dlhej 
Vsi. 

 
3) Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

 
Obec Dlhá Ves uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetný pozemok z dôvodu, 
že žiadateľ je dlhoročným užívateľom  pozemkov, kde má aj trvalý pobyt a zároveň 
predmetný pozemok so svojím umiestnením a využitým tvorí neoddeliteľný celok. 

4) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.dlhaves.sk , úradná tabuľa obce 

5) Doba zverejnenia: od 21.07.2020 do 04.08.2020 vrátane. 

6) Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré 
sa bude konať v mesiaci  August 2020 

 V Dlhej Vsi dňa 17.07.2020 

 
  

            Tomáš Novák 
                 starosta obce 
Vyvesené :21.07.2020 
Zvesené: 

http://www.dlhaves.sk/

